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IPAR 4.0 

NYERJEN TÖBBET A DIGITALIZÁCIÓN



MIÉRT ÉRI MEG A DIGITALIZÁCIÓ TERÜLETÉN VELÜNK DOLGOZNI?

A digitalizációra fordított erőforrások megtérülésének maximalizálását konkrét 
elemzésre épített döntéselőkészítéssel  tesszük lehetővé.  

Technológiai- és szervezeti potenciálokat egy időben figyelembe vevő szemléletünk 
segít, hogy  a döntések során az elméletI lehetőségek mellé szempontként bekerüljön 
a szervezet befogadási képessége a konkrét fejlesztésre vonatkozóan.

Megtérülési-, marketing- és stratégiai megfontolásokat is integráló megközelítésünk 
segít a számos projektlehetőség priorizálásában.

A beszállító független tanácsadás segít az ajánlat- és lehetőségdömping közepette is 
megtalálni a legjobb döntést.

A vezetői döntések széleskörű  támogatása magában foglal piac-
kutatást,a szervezet átvilágítását, a lehetőségek  kezelhető számúvá való
leszűkítését. 

Az első lépésektől a konkrét megvalósítás támogatását magá-
ba foglaló partnerséget kínálunk az ügyfél igényei szerint.
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Stratégiakészítés,
Stratégialebontás,
Projektek definiálása és priorizálása,
Fejlesztések támogatása,

IPAR 4.0-hoz igazított folyamatfejlesztés,
Adatvezéreltségi Audit és tanácsadás.

IPAR 4.0 TÁMOGATÁS

Mennyire időszerű most IPAR 4.0-ról beszélnünk és hogyan kerülhetünk közelebb ehhez?
Hogyan hozzuk  ki az IPAR 4.0 pályázatokból a lehető legtöbbet?

Mi kell még a technológiai bővítés mellé, hogy a legtöbbet hozzuk ki a lehetőségekből?
Hogyan győződhetünk meg arról, hogy a megfelelő technológiát választottuk?
Hogyan priorizáljuk a fejlesztési projektjeinket?
Milyen képzésekkel támogassuk a beruházást, hogy a szervezet felkészült legyen?

PÁLYÁZÓKNAK:

KEZDOKNEK:”

A lehetőségek megismerése és az 
első lépések definiálása.

Szervezetfejlesztés,
Munkavállalói érzékenyítés, ellenállás- 
csökkentés.
A legjobb megtérülésű lépések megtalálása.

HALADÓKNAK:

Stratégialebontás,
Projektek definiálása és priorizálása,
Fejlesztések támogatása,

IPAR 4.0-hoz igazított folyamatfejlesztés.
Adatvezéreltségi Audit és tanácsadás
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DIGITÁLIS Partnerség
Technológiai bevezetési projekt ügyféloldali támogatása.

Trendek, technológiák, üzleti alkalmazások bemutatása.
Fejlesztési ötleteket generálunk és értékelünk.

DIGITÁLIS Inspiráció

DIGITÁLIS Iránytu
Szervezeti felmérés és digitális stratégia kialakítása, lebontása. 
Maximalizáljuk az IPAR 4.0-hoz kapcsolódó befektetések megtérülését.

”

Adatvezéreltségi AUDIT 
Segítünk kihasználni az adatok gyűjtéséből, feldolgozásából és visszacsatolá-
sából származó üzleti lehetőségeket.


